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Especial | Pequenas e médias empresas

Boas ideias precisam sair
do papel com rapidez
Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Pequenas e médias empresas
das áreas de construção civil, vare-
jo e comércio eletrônico desenvol-
vem produtos e serviços inovado-
res para brigar com a concorrên-
cia. A Hydronorth criou uma resi-
na para telhados que promete re-
duzir a temperatura interna das
construções. A Compacta Print
lançou 60 máquinas para produzir
estampas, pizzas e doces. A novi-
dade recente é um equipamento
que entrega, em uma hora, até 300
pares de sandálias de borracha.

As estratégias para driblar os
concorrentes incluem prever de-
mandas do mercado e agir rapida-
mente para tirar as boas ideias do
papel. Para isso, os empreendedo-
res investem no desenvolvimento
permanente de produtos e estimu-
lam um fluxo de comunicação e de
criação de novos projetos entre os
funcionários. A curiosidade e o in-
teresse dos sócios em novas inven-
ções também são determinantes.

A paranaense Hydronorth, da
área de tintas e impermeabilizan-
tes, desenvolveu uma resina acríli-
ca para impermeabilização e pro-
teção de telhas, conhecida com
“telhado branco”. “O produto,
criado em 2010, é a nossa maior
aposta para os próximos anos”, diz
o vice-presidente Matheus Góis. O
material consumiu um ano de pes-
quisas, com funcionários focados
no desenvolvimento da novidade,
que promete reduzir a temperatu-
ra de ambientes em até 5° C.

“A facilidade também conse-
gue gerar uma economia de 15%
no uso de ar condicionado”, diz.
Em fase piloto de vendas, foi com-
prada por construtoras, hotéis e
indústrias. A Hydronorth anga-
riou o apoio de grandes compa-
nhias, como a Dow e Rhodia, na
concepção do produto. “É a ino-
vação que nos levará a patamares
mais elevados de mercado. Esse é
o caminho para se diferenciar”,
afirma. Este ano, a empresa vai
lançar uma linha de impermeabi-
lizantes para pisos e madeiras.

Segundo Góis, a maior barrei-

ra para o crescimento das empre-
sas inovadoras é a necessidade de
enfrentar a concorrência e, ao
mesmo tempo, alocar tempo,
pessoas e recursos no desenvolvi-
mento de produtos. “O segredo é
saber entender as demandas fu-
turas para agir com mais rapidez
na criação de soluções”.

A empresa faturou R$ 114,5 mi-
lhões em 2011 e a expectativa é
chegar a R$ 125 milhões em 2012.
Este ano, planeja investir R$ 4,2 mi-
lhões na compra de veículos, equi-
pamentos e na modernização da
fábrica. O aporte é 400% maior que
o valor aplicado em 2011.

Felipe Datt
Para o Valor, de São Paulo

Após vários anos à frente de pe-
quenas empresas das mais diver-
sas áreas (de equipamentos médi-
cos a artes gráficas), o americano
Bob Caspe, professor no programa
de MBA do Babson College, deci-
diu auxiliar empreendedores ini-
ciantes a posicionar-se estrategica-
mente para crescer. Em visita ao
Brasil, onde participou de
workshops promovidos pela En -
d e av o r, Caspe falou ao Va l o r sobre
suas experiências com novos em-
preendedores na incubadora In-
ternational Entrepreneurship
Center (IEC) em Newton, Massa-
chusetts, e os fatores que mais atra-
palham quem deseja abrir seu pri-
meiro negócio.

Valor: Nos cursos ministrados
pelo IEC, o senhor trabalha uma
questão mais emocional e afirma
que o medo pode prejudicar as pes-
soas que tentam iniciar seus pró-
prios negócios. O que está por trás
dessa insegurança?

Bob Caspe: O medo que observo
é o medo do fracasso e como isso
será percebido por outras pessoas:
parentes, esposas, amigos, clien-
tes, vendedores, em suma, todo
mundo, embora a realidade como
empreendedor possa se mostrar
bem diferente disso. Em muitos ca-

sos, um empreendedor que ao me-
nos tentou tocar um negócio e,
eventualmente, falhou será visto
pelos outros com inveja por ao me-
nos ter tido a coragem de tentar.

Valor: Pesquisa do Global Entre-
preneurship Monitor mostra que
52% dos brasileiros dizem ter habi-
lidade para começar um negócio.
Porém, 35% afirmam que o medo do
fracasso os inibem de tirar a ideia
do papel. Como impedir isso?

Caspe: Existem dois métodos tí-
picos utilizados para reduzir ou
eliminar esse comportamento. Pa-
ra superá-lo, forneço uma base ra-
cional de entendimento sobre co-
mo controlar os riscos de fracasso.
Segundo, forço o empreendedor a
diminuir a sensibilidade a essa fo-
bia ao afinar o relacionamento
com potenciais clientes e parceiros
de negócios o mais cedo possível,
mesmo antes que o produto ou
serviço a ser lançado esteja total-
mente definido. Dessa forma, a dor
sentida por uma possível rejeição
ao produto ou serviço será menor.
O empreendedor aprende a falhar
e a sobreviver, ainda que seja um
pequeno fracasso de cada vez.

Valor: O Brasil já é o terceiro país
em número de empreendedores,
atrás apenas da China e dos EUA. O
mesmo estudo do GEM mostra que
27% dos brasileiros entre 18 e 64
anos deseja ter um negócio ou está
envolvido na criação de um. Qual a

chave para essas pessoas se torna-
rem empreendedores de sucesso?

Caspe: O empreendedor preci-
sa criar uma estrutura racional
para medir o caminho de maior
probabilidade de sucesso a partir
de sua situação atual. Além disso,
precisa entender que fatores co-
mo fluxo de caixa de curto prazo
são mais críticos do que seus ob-
jetivos de longo prazo. E que,
portanto, precisam estar incluí-
dos em todas as estratégias.

Valor: O senhor costuma dizer
em seus cursos que “o risco de apos-
tar em uma ideia de negócio ruim é
o risco de perder os próximos sete
anos de sua vida”. Como avaliar se
uma ideia é boa ou ruim e como
identificar oportunidades de acor-
do com o perfil do empreendedor?

Caspe: Novamente, é uma ques-
tão de construir uma estrutura ra-
cional para definir o que é uma
boa ideia. Esse quadro inclui a sele-
ção de um cliente atraente e a defi-
nição de valor do produto do pon-
to de vista do cliente, de uma for-
ma que possa ser medido. O pro-
duto deve ser tão valioso na per-
cepção do cliente que ele estará
disposto a ir além dos procedi-
mentos normais para se envolver
com a empresa. No caso mais sim-
ples, se um empreendedor pode
fazer com que o cliente pague an-
tes mesmo de receber o produto,
muitas vezes elimina-se a necessi-

dade de capital. Mas só mesmo um
cliente altamente motivado vai pa-
gar antecipadamente por um pro-
duto novo e ainda não testado.

Valor: O que tem mais chance de
sucesso: explorar oportunidades ou
apostar em algo que se ama? É pos-
sível ser bem-sucedido em uma área
em que não há afinidade?

Caspe: Ser apaixonado por de-
terminado produto (ou serviço)
encobre a habilidade do empreen-
dedor em avaliar racionalmente
uma oportunidade, em compara-
ção a outras. O empresário deve ter
paixão pelo empreendedorismo e
não por um produto específico. O
foco não deve estar no empresário,
mas sim no cliente. É preciso tirar o
empreendedor de uma visão de
mundo centrada em seu ego para
o foco no cliente. Este é o objetivo
principal. É importante compre-
ender que o que mais mata as pe-

quenas empresas é o custo de ven-
das e marketing. Temos de inverter
o processo. Cliente em primeiro lu-
gar, produto depois.

Valor: De que maneira?
Caspe: Eu incentivo o empre-

endedor a se envolver com os
clientes (e demais parceiros) o
mais rapidamente possível, de
preferência antes que o produto
esteja projetado. São dois os be-
nefícios principais. Em primeiro
lugar, isso permite desenvolver
um conceito do produto a partir
da opinião dele. Em segundo lu-
gar, o empreendedor pode medir
o valor desse produto a partir da
única entidade importante, que é
o cliente, ao contrário, por exem-
plo, da opinião de um investidor
ou de um fundo de venture capi-
tal. Se o cliente não está altamen-
te motivado para se envolver com
sua empresa, o empreendedor

deve então ter a disciplina para
simplesmente se afastar daquela
oportunidade.

Valor: Como tirar proveito de pe-
ríodos tumultuosos para o negócio?

Caspe: Podemos observar duas
tendências interessantes. Primei-
ro, os jovens estão claramente
mais confortáveis e são mais efi-
cientes com soluções tecnológi-
cas como o iPhone, Tw i t t e r, Face -
book, laptops, tablets, do que os
membros mais velhos da socieda-
de, os atuais controladores das
empresas e da riqueza. Em segun-
do lugar, os modelos de negócio
utilizados por essas empresas
mais antigas estão sendo ameaça-
dos pela evolução tecnológica e,
eventualmente, serão extintos
por mudanças em seu ambiente.
A maioria das empresas não vai
sobreviver sem mudar seus negó-
cios e incluir novas tecnologias.

Bob Caspe: “Empreendedor que tentou e falhou será visto com inveja por ao menos ter tido a coragem de tentar”

E n t rev i st a Professor do Babson College sugere
formas de lidar com o medo de empreender

Sintonia fina com
cliente reduz os
riscos de fracasso

Compacta Print tem um
equipamento que
entrega, em uma hora,
até 300 pares de
sandálias de borracha

Na Compacta Print, com fábrica
em São Paulo, a tradição de fabri-
car equipamentos para pequenos
empreendedores começou há 20
anos, com unidades para a criação
de estampas. Hoje, a nova aposta é
um equipamento para a produção
de sandálias de borracha, lançada
no início do ano. O catálogo da
companhia ainda tem 60 inven-
ções para a fabricação de fraldas,
pizzas, sacolas e doces.

“Faturamos R$ 20 mil em 2011
e a estimativa é bater a meta de,
pelo menos, R$ 25 mil, em 2012”,
diz o gerente de marketing Vic-
tor Cortez. “Vamos investir na
criação de novas máquinas e na
expansão internacional”.

Segundo o executivo, os inven-
tos surgiram da pesquisa e da cu-
riosidade do presidente da empre-
sa, Edson Cortez, pai de Victor, que
aprendeu mecânica, elétrica, quí-
mica, física e desenho, sem nunca
ter frequentado uma universida-
de. “Os principais entraves são a
falta de uma legislação que ofereça
incentivos aos pequenos e médios
empresários, nossos principais
clientes, e a alta carga tributária”.

No site R e v e l a We b, o diferencial
inovador é oferecer serviços de re-

velação de fotos digitais pela inter-
net. No ano passado, faturou R$ 4,9
milhões e pretende fechar o ano
com R$ 8 milhões de faturamento.
“Vamos investir em um novo site e
lançar cerca de 30 novos produtos
e serviços”, diz o sócio-fundador
André Biscegli, que comanda 30
colaboradores. O endereço eletrô-
nico permite aos consumidores
criar sacolas, camisetas e canecas
com as imagens, sem sair de casa.

Em 2012, o plano de Biscegli é
investir cerca de R$ 1 milhão em
TI e equipamentos de produção,
como impressoras e prensas. O
recurso é 30% maior que o valor
investido no ano passado. A em-
presa revela de 60 mil a 70 mil
imagens ao dia, com picos de 110
mil fotos nos períodos de férias.

O negócio não teve apoio públi-
co ou de outras empresas para des-
lanchar. “Sempre pesquisamos no-
vas tecnologias e as necessidades
dos clientes. Como já temos um
grande mix de produtos, conse-
guimos inserir, aos poucos, novas
opções de serviços”. Uma das apos-
tas é um aplicativo de celular para
envio e impressão de fotos.

Também no mercado digital, o
Busca Descontos aproveitou a ex-
pansão dos sites de promoções pa-
ra reunir, em um só endereço ele-
trônico, cupons de desconto dos
principais varejistas on-line. Tem
12 milhões de usuários cadastra-
dos e atende mais de 200 lojas, no
Brasil e nos Estados Unidos, segun-
do o CEO Pedro Eugênio. Criada
em 2006, a empresa de 40 funcio-
nários espera um crescimento de
100% nos negócios ante 2011.

Eugênio apoia promoções vir-
tuais como o “Black Friday”, com
descontos de até 70%, durante 24
horas. Em 2011, foram R$ 100 mi-
lhões em vendas, num único dia,
88% a mais do que em 2010, segun-
do a consultoria e-bit. Nos EUA, o
“Black Friday” acontece na sexta-
feira seguinte ao dia de Ação de
Graças, em novembro, para zerar
os estoques antes do fim do ano.
“Negócios inovadores não são ape-
nas os que têm grandes ideias, mas
aqueles que as colocam em prática
e de forma rápida”, diz Eugênio.

D I V U LG A Ç Ã O

SUA EMPRESA NÃO ESTÁ COMPLETA
SEM OS CÓDIGOS DE BARRAS GS1.

www.gs1br.org

Se você ainda não é associado, acerte os ponteiros
da sua empresa. Todos na cadeia produtiva

ganham com a automação e a padronização de informações.

Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1.017, 14º andar - São Paulo/SP - (11) 3068-6229

Acesse o GS1 DataMatrix e saiba
mais sobre a GS1 Brasil.

Deixe seu negócio completo. Associe-se.

Pensou em Código de Barras. Pensou GS1 Brasil.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 ago. e 1, 2 set. 2012, Especial: pequenas e médias empresas, p. F6.




